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Sammanfattning 
Staffan är ursprungligen utbildad ingenjör inom elektronik men har senare vidareutbildat sig till 

produktionstekniker med diverse högskolepoäng inom bl.a. instruktionsteknik och Lean. Staffan har genom 

åren skaffat sig en bred och gedigen yrkeserfarenhet, från montör till VD, inom olika branscher. Allt från 

utbildning och konsulting mot företag till tillverkning av elektronik, bearbetning av rostfritt stål, svetsning av 

tryckkärl och maskinmontage i olika former. 

Staffan har startat, drivit och utvecklat verksamheter i Sverige och utomlands. Med Lean som filosofi och 

med bl.a. Produktionslyftet som modell har Staffan medverkat till mycket goda resultat vad gäller 

produktivitetsutveckling och kvalitetsutfall i ett antal företag. Staffan har stor erfarenhet av att få företag och 

organisationer att fungera bättre, jobba smartare och bli mer kostnadseffektiva.  

Kompetensområden 
Förbättrings- och förändringsledning  

Coachande ledarskap 

Lean Six Sigma 

Ledarskap 

Metodstudier / Tidsstudier 

Produktionsteknik 

Projektledning 

Organisationsutveckling  

Flödesanalys  

Teamutveckling  

Verksamhetsledning 

Verksamhetsutveckling  

Logistik  

Supply Chain

Urval av tidigare uppdrag 

2021 | Verksamhetsutveckling Ferex AB.  

Förstudie inför utvecklingsuppdrag med tillhörande presentation av åtgärdsförslag och tidplan. Coaching av 

nya ledningen med översyn av mission, vision, principer och mål. Uppstart av förbättringsåtgärder i 

produktion. 

2020 | Verksamhetsutveckling Drömtrappor, Norsjö  

Genomfört Leanspel med personalen som en del i förberedelsen inför övergång till nettobehovsstyrd 

tillverkning. Efter genomfört spel genomfördes även ett arbete för att identifiera hinder i arbetssätt och 

processer som kan försvåra införandet. Ett arbete för att definiera var är vi, vart vill vi och hur tar vi oss dit?  

 

  

 

 

Staffan Larsson 
Seniorkonsult 

+46 70 253 46 65 
staffan.larsson@itid.se 
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Anställningar 

2020 – 2021 | CEO & Partner, Umia Innovation Skellefteå AB, Skellefteå 

Projektledare inom produktutveckling. Ansvar för utveckling & industrialisering av hårdvara och mjukvara. 

Tvärfunktionellt projekt som förutom R&D inkluderar marknad, inköp, produktion och eftermarknad.  

2014 – 2020 | Platschef, Brokk AB, Skellefteå 

Medverkade i företagets ledningsgrupp. Resultat och budgetansvarig för Operations i företaget, bestående 

av ca 45 kollektiva och 14 tjänstemän, varav fyra med personalansvar. Ansvarig för produktionsteknik, 

kvalitetskontroll och IT. Ansvarig för verksamhetsutveckling i Brokk-gruppen. LEAN produktion. Medverkat i 

produktionslyftet. 

2008 – 2014  | Fabrikschef, Lövånger Elektronik AB (LEAB), Lövånger 

Medverkade i företagets ledningsgrupp. Resultat och budgetansvarig för tillverkning och fastighet i företaget 

bestående av ca 150 kollektiva och ca 10 tjänstemän. LEAN-ansvarig. Logistikansvarig för LEAB Group, 

bestående av tillverkningsenheter i Lövånger, Järlåsa samt Tallinn Estland, samt en logistikenhet i 

Kungsbacka. Totalt ca 350 anställda. Medverkade i LEAB Estlands styrelse. Fastighets-, brand- och 

säkerhetsansvar. Medverkat i produktionslyftet. 

2005 – 2008  | Produktionschef, Alimak AB, Skellefteå 

Medverkade i företagets ledningsgrupp. Resultat och budgetansvarig för den tillverkande delen i företaget 

bestående av ca 270 kollektiva fördelade på 14 olika produktionsområden samt 35 tjänstemän inom 

produktionsledning, produktionsteknik och kontroll. Fastighets- och brandskyddsansvarig. Arbetade med 

förändring av produktionen i företaget, från stationsmontage till taktat flöde. LEAN produktion..  

2002 – 2005  | Teknik- och kvalitetschef, Texor AB, Lycksele 

Medverkade i företagets ledningsgrupp. Medverkade som representant för tjänstemännen i företagets 

styrelse. Arbetade med utveckling av företagets monterings- och svetsavdelning. Arbetade med utveckling 

av företagets underleverantörer. Arbetade med konstruktionskontroll av tryckkärl ämnade för den 

amerikanska marknaden, s.k. ASME kärl. Införde certifierat kvalitetssystem enligt ASME. Arbetade med 

utveckling av företagets arbetssätt, processer och rutiner. Uppdaterade företagets kvalitetssystem så att det 

möter den nya ISO 9001:2000 standarden. Arbetade med företagets utveckling gällande det intranät 

baserade ledningssystemet samt MPS systemet Movex. Utvecklade tillsammans med externt företag ett 

intranätbaserat ärendehanteringssystem inom företaget. Infört och certifierat ledningssystem gentemot 

ASME och svetsning av tryckkärl enligt ASME Pressure Vessel Code VIII, div1. Medlem i ASME (The 

American Society of Mechanical Engineers). 

1999 – 2002  | Kvalitetschef, Lövånger Elektronik AB (LEAB), Lövånger 

Medverkade i företagets ledningsgrupp. Arbetade med utvecklingen och införande av företagets  

ledningssystem på intranätet. Införde system för hantering av avvikelser på ett styrt och kontrollerat sätt via  

intranätet. Införde miljöledningssystem enligt ISO 14001. Arbetade en kortare tid även som teknisk chef.  

Arbetade med produktionstekniska projekt och maskininvesteringar. 
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Utbildning 

2019  | Swerea IVF, Göteborg 

Förändringsledare & Coach Produktionslyftet.  

2017  | Kompetenslaget, Luleå 

EMP (Executive Management Program) Kompetenslaget.  

2009  | Revere, Göteborg 

Handledare Leanspel.  

2006  | Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 

LEAN Produktion. 

2003  | Sandholm Associates, Stockholm 

Kvalitetschefsutbildning. 

1998  | CANEA, Stockholm 

Diplomerad internrevisor av kvalitetssystem. Certifierad “Lead Auditor”, revisor för kvalitetssystem. 

1977 – 1980  | Dragonskolan, Umeå 

4-årig tekniskt gymnasium teleteknisk inriktning. 

Språk 

Engelska Mycket goda 

Svenska  Modersmål 
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